VALOPTEC ASSOCIATION
Declaração de Associação
Sobrenome

Primeiro nome

Matrícula

Data de nascimento

ESD Number (cf HR)

Idioma

Gênero
Endereço residencial
E-mail profissional
E-mail particular
Empresa

Local de trabalho

Eu me tornarei um membro assim que o Conselho de Associação da Valoptec confirmar minha solicitação.
1. DECLARO, que li os artigos da VALOPTEC ASSOCIATION, que eu concordo com estes estatutos e objetivos, comprometo-me a cumprir os seus
“Artigos dA Associação” e “Regras e regulamentos” e em particular a “Carta de Valores” da Associação (*)
2 . DECLARO ser um acionista comprometido a realizar os pagamentos regulares para a estrutura acionária do Grupo, nas condições estabelecidas no
Regulamento interno.
Programa escolhido
or ESP participants : Payroll Number
or ESAP.
3 . AUTORIZO a Associação a procurar todas as informações úteis (e em particular o número de ações ordinárias que possuo) das estruturas de
participação do Grupo ESSILOR.
4. AUTORIZO a Associação a entrar em contato comigo e compartilhar meus dados com a Valoptec.
5. Eu me COMPROMETO a dar meus direitos individuais de voto para a Associação Valoptec, a fim de me representar nas Assembleias Gerais da Essilor.
6. CONCORDO em pagar a taxa anual de associação da Associação.
(*) Esses documentos originais estão disponíveis no site: http://www.valoptec.com/enus/association/Pages/DocumentsUtiles.aspx ou mediante solicitação.

Data

Assinatura

Indicação de dois membros associados da Valoptec
Nome

Nome

Empresa

Empresa

Assinatura

Assinatura

“De acordo com a lei francesa n ° 78-17 de 6 de janeiro de 1978 sobre Proteção de Dados, a Essilor informa que seus dados pessoais estão sujeitos a processamento automatizado para fins de administração de
acionistas de funcionários (inclusive para cumprir os regulamentos fiscais aplicáveis, como como FATCA). Você tem o direito de acessar e retificar seus dados (quando eles estiverem imprecisos) e, quando apropriado,
o direito de se opor ao processamento por motivos legítimos, escrevendo para o Serviço de acionistas ou enviando um e-mail para o endereço a seguir empshare @ essilor.fr
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